ÅRSRAPPORT 2014

FOTO: LISBETH HOLTEN

Grundstenene er lagt…
I det forløbne år lagde vi grundstenene til et endnu bedre og mere kvalificeret arbejde for at
redde orangutangen og dens levesteder. Efter år, hvor nye aktiviteter skulle afprøves, har vi
konsolideret os, både i de projekter vi støtter på Borneo og på det danske hovedkontor.
Genudsætningerne af orangutangerne fra Nyaru Menteng kan nu uden skyggen af tvivl kaldes
en succes, og håbet om at orangutangen har en reel fremtid i Borneos regnskove er vokset stødt.
Hvileår for genudsatte orangutanger
Orangutangerne i den sikrede regnskov Bukit Batikap nåede næsten at få et års pause fra nye
tilflyttere. 2014 blev dermed et tiltrængt hvileår for den nye bestand i det fredede regnskovsområde. Der blev dog ikke tid til hvile i den gruppe af specialister, der holder øje med de genudsatte
orangutanger. I 2014 deltog de både i efteruddannelse og byggede en ny lejr, så fremtidens
dataindsamling og dermed vores viden om genudsatte orangutanger kan blive endnu bedre.
Triste historier med lykkelig slutning
Nyaru Menteng måtte i 2014 byde 17 nye orangutanger velkommen. Hver og én af de små
orangutanger bærer på en trist historie, så det er altid med blandede følelser, at vi tager imod
dem. De burde leve med deres mor i naturen, men når det nu ikke er muligt, kan vi i stedet
glæde os over, at Nyaru Menteng med hjælp fra danske adoptanter, medlemmer, virksomheder
og samarbejdspartnere kan give disse orangutanger en ny chance for et liv i det fri.
Nye midler
Hundreder af orangutanger venter på at blive genudsat, og nye orangutanger strømmer til.
Skovbrande, illegal skovhugst og mangel på bæredygtige indtægtskilder truer selv de fredede
skovområder. Vi har stadig brug for midler. Derfor var det glædeligt, at vi i 2014 modtog en
bevilling fra Civilsamfund i Udvikling til forebyggende og regnskovsbevarende arbejde.
Samtidig har vi oplevet en fremgang i antallet af virksomheder, der gerne vil støtte op om
vores arbejde.
Vi glæder os til at arbejde videre for orangutangernes overlevelse og regnskovens bevarelse i
2015, nu på et endnu bedre og mere helstøbt fundament.
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Vores arbejde...
Red Orangutangen arbejder tæt sammen med sin lokale partner
Borneo Orangutan Survival Foundation for at redde orangutangen.
Vi har tre overordnede indsatsområder:

Lokaludvikling

Regnskovsbevarelse

Bæredygtige indtægtskilder
Rettigheder
Miljøundervising

Opkøb
Beskyttelse
Genplantning

Orangutanger
Redningsaktioner
Rehabilitering
Genudsætninger

Bukit Batikap, 350 km2 fredet
regnskov. Her genudsætter
rehabiliteringscentret Nyaru
Menteng sine orangutanger.

Nyaru Menteng,
Rehabiliteringscentret,
som Lone Dröscher Nielsen
grundlagde i 1999, hjem for
pt. 489 orangutanger
(december 2014)

Mawas-områdets 3.090 km2 store tørvemoseskov er hjem for
3.000 vilde orangutanger og 53 landsbyer. Red Orangutangen
var med til at få fredet området i 2013 og giver fire af de mest
centrale landsbyer i området støtte til at passe på deres skov
og beskytte den mod palmeolieindustri, minedrift, skovbrande
og illegal træhugst.

Skovskolen på Nyaru Menteng 2014

HER MÅ MAN
GERNE VÆRE VILD
ORANGUTANGER ER SÅRBARE DE FØRSTE
SYV ÅR AF DERES LIV OG MINDER PÅ DEN
MÅDE OM MENNESKEBØRN.
Skovskolen er bygget op omkring en model, der trin for trin lader
orangutangerne blive mere og mere vilde og selvstændige.
VUGGESTUE
I vuggestuen lever få orangutanger sammen og har tæt kontakt
med deres babysittere. De bor sammen i babyhuset og er aldrig
uden for opsyn. Babysitterne leger med orangutangerne og drager
omsorg for dem, som deres mor ville have gjort det i naturen.
BØRNEHAVE
I børnehaven får orangutangerne lov til at prøve kræfter med
lidt flere orangutangvenner, babysitterne trækker sig en smule
tilbage, og undervisningen begynder så småt. Orangutangerne
skal lære at bygge reder, klatre i tæer og finde føde.
SKOVSKOLE
I skovskolen bliver orangutangerne opfordret til at være hele
dagen i træerne og øve sig på at overleve i naturen. I skoven
underviser både kvindelige babysittere og mandlige teknikere.
I løbet af skovskolen vokser orangutangerne sig store, de
bliver umådeligt stærke og ofte svære at håndtere.
Ø-UNIVERSITET
Når orangutangerne er færdiguddannede, bliver de bragt til
ø-universitetet. Her lever de stort set uden menneskelig kontakt.
.................................................................................................
Antal nye orangutanger i 2014: 17
Antal orangutanger på centret, December 2014: 489
Antal ansatte på centret, December 2014: 189

Vidste du...
at Red Orangutangens bidragsydere finansierer
95 % af verdens største rehabiliteringscenter for
orangutanger?

”

Jeg tager mig af orangutangerne, som

om det var mine egne børn, Orangutangerne
I denne gruppe er omkring 1-2 år. De fleste
af dem er forældreløse. Vi er deres plejeforældre. Vi vil gerne opbygge deres selvtillid,
så vi presser dem ikke til noget. Vi behandler
dem kærligt, så de læret at stole på os.
Jeg keder mig aldrig, når jeg er på arbejde.
Orangutangerne er ligesom mennesker,

”

de er både søde og sjove
.
Mia, babysitter i vuggestuegruppen

TAK TIL DE ADOPTANTER OG
VIRKSOMHEDER, DER I 2014
GJORDE DET MULIGT AT DRIVE
NYARU MENTENGS SKOVSKOLE
Advokatfirmaet Klaus Ewald
Clean de Luxe
Coco Bed & Breakfast ApS
Dalum Dyreklinik Aps.
Dansk Rustfri Kolding A/S
E P Electric A/S
Econet A/S
EMCO Controls A/S
Glarmester Henrik og Bent A/S
Holteprojektet A/S Danmark
I G Revision
JJ Metal
Leasing
Malermester Peter Carlsen A/S
Melsen Tech A/S
NLM Vantinge ApS
Persano Group
Pihl Coating Entreprise A/S
Radiflex Aps
SGM A/S
Skov Trup
Tresen A/S
Baltic Control LTD, Århus A/S
BAC Corrosion Control A/S
Bee's Knees
Bodum
Brønderslev El-Teknik A/S
Dancover A/S
Esbjerg Galvano Industri Aps
Ferdinand Medical
Finmann VVS
Fiskeskipper Kresten
Fysioterapi &Træning ApS
Makenet A/S
Mureren.nu A/S
Norm-Teknik A/S
Nyt Syn Danmark A/S
Orangu træservice
Panacea ApS
Paragraph3 (Ribernek & Scheel)
Patientprotector Danmark (Peter
Lundgaard Holding ApS)
Proces- og Servicekonsulenten Aps
Quality Pellets
R2 Group A/S
Rejsekontoret
Renseriet.com
Rigtig Hundemad
Salon Centrum Aps
Scandinavian Plastic
Shoe by shoe
Soft Design A/S
SPII Holding
Svane Rejser
Svinkløv Badehotel A/S
Södra Timber A/S
Tandlæge Therese Hamilton Aps
Tkp Byg A/S
Venoka A/S
Vision Care Aps
WIIK & CO A/S
Xavana Consulting

HVILE OG UDVIKLING
I BUKIT BATIKAP
Bestanden af genudsatte orangutanger fandt sig i 2014 til rette
i regnskovsområdet Bukit Batikap. I mens blev forholdene for
monitoreringsspecialisterne forbedret.
I alt 32 orangutanger blev genudsat i den sikrede regnskov Bukit
Batikap i begyndelsen af 2014. Derefter har den samlede bestand
af genudsatte orangutanger fået lov til at hvile uden nye tilflyttere.
De har udforsket territorier, kurtiseret hinanden og enkelte har også
følt hinanden på tænderne.
Camp Totat Jalu
Camp Totat Jalu midt inde i Bukit Batikaps jungle er base for fjorten
monitoreringsspecialister. Herfra udgår deres daglige arbejde med
at spore orangutangerne ved hjælp af radiomodtager, ved at følge
orangutangernes reder og observere, hvordan de klarer sig.
De fjorten ildsjæle bor i skiftehold i lejren, der frem til december
2014 var temmelig intermistisk. I december kunne de flytte ind i en
ny bygning, der, med midler fra Red Orangutangen bidragsydere,
erstattede den noget utætte konstruktion af pressening og
brædder.
Antallet af genudsatte orangutanger var ved årsskiftet oppe på
131, og Bukit Batikap skal kunne rumme over dobbelt så mange.

Genudsatte
orangutanger i 2014
FEBRUAR 2014
20 rehabiliterede orangutanger:
Jane, Jiro, Jojang, Kitty, Kate,
Zena, William, Dita, Halt, Judy,
Son, Jupiter, Julfa, Joys, Hamlet,
Mercury, Reno, Manisha, Noor,
Sarita.

Vidste du...
At Nyaru Menteng er pionerer med deres omfattende
genudsætningsprogram? Ingen har tidligere genudsat
så mange rehabiliterede orangutanger så systematiseret.

APRIL 2014
12 rehabiliterede orangutanger:
Slamet, Kiki, Hardi, Kacio,
Olympia, Trold, Bonita, Sella, Miss
Owen, Omego, Wardah og Cuplis.

HØJDEPUNKTER
I 2014
FEBRUAR 2014:
Den første officielt indskrevne
orangutang på Nyaru Menteng,
Noor, bliver genudsat.

APRIL 2014:
TV-serien “Years of Living
Dangerously” med blandt andre
Harrison Ford og Lone Dröscher
Nielsen har premiere I USA og
skaber global opmærksomhed om
Nyaru Menteng og orangutangerne.

JUNI 2014:
Lone Dröscher Nielsen modtager
ridderkorset på Fredensborg slot.
CISU bevilgede 1,2 millioner DKK til
arbejdet for oprindelige folks
landrettigheder.

DECEMBER 2014:
Palmeolie bliver synlig på fødevarers
ingrediensliste i EU.

Vidste du...
at regnskoven på Borneo nogle steder
er mere end 80 millioner år gammel?

Rettigheder freder skoven
OBS:
Produktionen af palmeolie
er den største trussel mod
orangutangen.
Scan QR-koden og se,
hvordan regnskovrydning
hænger sammen med dine
chips og din shampoo.

Når lokalbefolkningen får formel ret til den skov, de lever af og bor i,
beskytter de den. Derfor tog Red Orangutangen i 2014 med midler fra
CISU initiativ til et landrettighedsprojekt i regnskovsområdet Mawas.
Det er en stor udfordring for indbyggerne i de marginaliserede skovområder, at sætte grænser overfor lokale myndigheder og palmeolieindsutrien, når de gør krav på deres jord. Sammen med den indonesiske
partner BOS Mawas er Red Orangutangen med til at undervise lokalbefolkningen i deres rettigheder og støtte dem i at ansøge om ejerskab
over den skov, de har beboet og forsøget sig ved i generationer.

SÅDAN BLEV PENGENE
BRUGT I 2014
Hvor 2013 var et satsningsår, var 2014 et konsolideringsår
i Red Orangutangen. Både på Borneo og på hovedkontoret
i København har vi brugt de indsamlede midler til at skabe
de bedste betingelser for orangutangens overlevelse og
regnskovens bevarelse.

FUNDRAISING

13,2%

PROJEKTER OG OPLYSNING

Indsamlede midler
Et udførligt oplysningsarbejde skabte en stigende interesse
både blandt private bidragsydere og virksomheder i 2014.
Resultatet blev en samlet indtægt i 2014 på 18.37.000 DKK.
Det er en fremgang på 1.570.000 DKK i forhold til 2013.
Udover donationerne fra loyale bidragsydere i form af virksomheder, adoptanter, medlemmer og samarbejdspartnere, modtog
Red Orangutangen en bevilling på 1.200.000 DKK fra CISU
(Civilsamfund i Udvikling), som uddeler Danida-midler til danske
NGO’er.
Fordelingen af midlerne
Der er i 2014 doneret 7.034.000 kroner til rehabiliteringscentret
Nyaru Menteng. Midlerne dækker cirka 95% af centrets drift og
rehabiliteringsarbejde. Red Orangutangen har igen i 2014 delfinansieret arbejdet for at sikre orangutangens levesteder ved at
forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen i regnskoven. Red
Orangutangen støtter også det langsigtede og mere politiske
arbejde for naturbevarelse på Borneo, der foregår på Borneo
Orangutan Survival (BOS) Foundations hovedkontor i Jakarta.
4.773,039 kroner af de indsamlede midler er anvendt til medlemsadministration, servicering af bidragsydere og oplysningsarbejdet for at kunne sikre økonomisk opbakning til at kunne
sikre orangutangernes overlevelse, både i Sverige, Danmark
og England.

2015 har allerede bragt os videre!
• I februar genudsatte Nyaru Menteng orangutangerne Dewi,
Jatihan, Compost, Mentos og Maha.
• I marts blev det på den ordinære generalforsamling besluttet
at lade Red Orangutangen omdanne til en fond. Som fond vil
Orangutang Fonden stå som en endnu stærkere medspiller,
når det handler om naturbevarelse. En ny og særdeles kompetent fondsbestyrelse bestående af blandt andre direktør i
Rockwoll-fonden, Elin Schmidt, og tidligere direktør i Nykredit,
Henning Kruse Petersen, tiltrådte i denne forbindelse.

Adoptions
programmer

74%

5,9%

Administration

6,9%

En særlig tak til Nature Planet, Monkey
Glasses og SAS EuroBonus Shop for at
samle ind til vores projekter på Borneo.

Find os på de
sociale medier:
www.instagram.com/
savetheorangutan_org

www.facebook.com/
redorangutangen

Har vi din e-mailadresse?
Med en e-mailadresse får du tilsendt
nyhedsbreve 10 gange om året.
Husk at din støtte er fradragsberettiget.
Send os dit cpr.-nummer, og vi indberetter
støtten til SKAT.

